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Kære medlemsforeninger i GymDanmark 

I inviteres hermed til forbundets Årsmøde den 12. - 13. november 2021, kl. 10 på Scandic i Kolding. 

Program Årsmødeweekend 2021 (Tider er vejledende) 

Fredag d. 12. november 

Kl. 18:00 Ankomst og indtjek (der serveres ikke aftensmad)  

Kl. 18:30 Temamøde med oplæg 

Kl. 20:00 Valgcafé med bestyrelseskandidater 

Kl. 21:00 Netværk og natmad 

Mulighed for overnatning (husk tilmelding) 

Lørdag d. 13. november 

Kl. 09:00 – 09:45 Indskrivning 

Kl. 10:00 Årsmøde 

Kl. 12:30 Frokost 

Kl. 14:00 Onboarding for folkevalgte 

Kl. 15:00 Aktivitetsårsmøder  

Kl. 17:00 Farvel og på gensyn 

 

Temaaften 

- Det gode træningsmiljø for unge, etisk kodeks, valgcafé og netværk 

Vi mødes fredag hvor vi har sammensat et spændende aftenprogram med oplæg om det gode 

træningsmiljø for unge. 

Efter oplægget præsenterer de fire bestyrelseskandidater sig selv og der er mulighed for at stille dem 

spørgsmål. Kl. 21 byder bestyrelsen på uformel valgcafé med mulighed for at møde nuværende 

bestyrelsesmedlemmer og opstillede kandidater, samt netværk med natmad. 

GymDanmark har indtil i år været værter ved den efterfølgende middag. Middag i forbindelse med 

Årsmøde afholdes ikke i 2021, i stedet inviteres foreningsrepræsentanter til at deltage i Nytårskur(sus), 

læs mere i vedhæftede invitation. 

Mere om Årsmøde 2021 

På gymdanmark.dk finder du alle informationer om Årsmødet, herunder beretninger, det reviderede 

regnskab, budgetforslag, kandidatoversigt til valg og bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. 

Tilmelding til Årsmøde og Aktivitetsårsmøder 

Tilmelding til begge møder sker på gymdanmark.dk senest den 7. november. Årsmødet kan også følges 

via live streaming på forbundets YouTube-kanal. Aktivitetsårsmøderne afholdes efter Årsmødet fra kl. 

15.00, ligeledes på Scandic Kolding.  
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Der er to kategorier af tilmeldinger:  

1. Foreningsrepræsentanter (formand, stemmebærende med fuldmagt og øvrige repræsentanter) 

2. Folkevalgte i GymDanmarks bestyrelse og udvalg, samt kandidater på valg 

 

Stemmeret m.m. 

Uddrag fra forbundets vedtægter: 

§14 Repræsentantskabet 

Stk. 2. Repræsentantskabet består af: 

a) Én repræsentant fra hver af medlemsforeningerne (én stemme på Årsmødet).  

b) Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for minimum 

en af GymDanmarks discipliner (yderligere én stemme på Årsmødet). 

c) Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for tre eller 

flere af GymDanmarks discipliner (yderligere én stemme på Årsmødet). 

d) Bestyrelsen (uden stemmeret på Årsmødet) 

§ 15 Ordinært repræsentantskabsmøde 

Stk. 5. Såfremt repræsentantskabet ønsker redegørelse om specifikke poster i regnskabet på 

bogføringsniveau, skal disse spørgsmål varsles til GymDanmarks forbundskontor senest 3 dage før 

repræsentantskabsmødet. 

Stk. 7. For at opnå valg eller afgive stemme til positionerne nævnt i pkt. 9 (udvalgsformand) og 10 

(udvalgsmedlemmer), skal kandidaten og stemmeafgiveren være tilknyttet et medlem, der har tilvalgt den 

pågældende aktivitet og betalt herfor senest 15. september. 

Stk. 10. Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, og en person kan kun afgive stemme(r) på vegne 

af 1 af de i § 14 nævnte medlemmer af repræsentantskabet, som har betalt kontingent senest 15. 

september, dog kan medlemmer, jf. §14, litra c og d stemme for egne manglende repræsentanter.  

Læs evt. mere i de samlede vedtægter her 

Med venlig hilsen 

DANMARKS GYMNASTIK FORBUND  

 

 

Anders Jacobsen Ditte Okholm-Naut 

Forbundsformand Direktør  

https://gymdanmark.dk/love-og-regler/

